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Končí aj motoristická
sezóna, nielen tá pretekárska, ale aj letná, budeme
prezúvať pneumatiky, začneme svietiť a vôbec autá na
zimu bude treba pripraviť.
Sezóna tak strieda sezónu, iba tá, ľudského života,
je ohraničená vekom. Tú
berieme ako celok a ako celok ju chceme prežiť. Bez
prudkých zlomov, v pohode.
O tom, že vlastné pričinenie pritom zohráva najpodstatnejšiu úlohu, netreba pochybovať. Že to netreba podceňovať sa však
presviedčame obyčajne na
vlastnej koži.
Múdri vravia, že je lepšie
sa učiť na cudzích chybách.
Skúsme tak, hoci aj uprostred ktorejkoľvek sezóny.
Vydavateľ
devex@ba.netlab.sk

Z radnice
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KRÁTKE SPRÁVY

Slovo Novovešťanov

Spoločenská kronika • Na zachovanie Devexu
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Slovo Novovešťanov • Katalóg 2009

Inzercia

8

Z policajného zápisníka

Deti sú všetky takmer rovnaké, milé, hravé, túžiace.
Niektorým občas treba pomôcť

Pomáhame rodinám s deťmi
v hmotnej núdzi v Bratislave

N

bezplatne

Kultúra • Info čin roka • Rady hubárom
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Čas vinobrania, burčiaková a hubová sezóna prišli bez zavolania, či nariadenia. Už len stihnúť štvrťročné
odvody DPH a prehupneme
sa k prípravám na Vianoce.
Po teplých dňoch sľubujú
meteorológovia ochladenie
už tento víkend.
Do volieb je ešte dobrých
dvadsať mesiacov, takže je
ešte čas čo-to podoháňať, ba
aj s prípravami je ešte času
dosť. Vraj.
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Číslo: 17

Ročník: XVIII.

iekoľkoročná spolupráca
spoločnosti Kraft Foods Slovakia a Slovenského Červeného kríža pokračuje spoločným
projektom priamej potravinovej pomoci 229 rodinám
s deťmi v hmotnej núdzi vo
všetkých piatich bratislavských
okresoch. Projekt sa začne
realizovať 16. októbra, ktorý je
Medzinárodným dňom výživy
a boja proti hladu a je naň
vyčlenená čiastka 320.000 Sk.
Spoločnosť Kraft Foods v tomto
roku Slovenskému Červenému
krížu darovala na projekty obdobného charakteru sumu
v celkovej výške 880.000 Sk.
Od 16. októbra, ktorý je Medzinárodným dňom výživy a
boja proti hladu, sa balíčky
potravinovej pomoci začnú
distribuovať 229 rodinám s
deťmi v hmotnej núdzi v Bratis-

lave. Každý balíček (v hodnote cca. 1 080 Sk) obsahuje
základné potraviny ako je cukor, olej, ryža, mlieko, múka,
cestoviny, kompóty, konzervy
a iné. V okrese Bratislava IV. –
mestskej časti Devínska Nová
Ves, bude v rámci projektu obdarovaných 5 rodín.
Projekt priamej potravinovej
pomoci bratislavským rodinám
s deťmi v hmotnej núdzi.
Mestská časť	Počet rodín
Staré Mesto
Ružinov
Podunajské Biskupce
Vrakuňa 
Rača 
Nové Mesto 
Dúbravka 
Devínska Nová Ves
Karlova Ves

Petržalka 



12
43
71
6
4
15
10
5
8
55

Nielen rybárov nepotešilo bagrovanie v rieke Morave, pretože prúd vody strháva z brehov špinu do rieky.
Zimný čas začne 26.
októbra ráno, kedy si nastavíme hodinky z 3. hodiny
na 2. hodinu.
Od kedy svietiť na cestách?
Od 15. októbra sú vodiči motorových vozidiel povinní svietiť
počas celého dňa.
Pracujete s počítačom?
skôr, ako rozpošlete správu,
skontrolujte si ju na:
www.hoax.cz.
Je to server, ktorý informuje
užívateľa o šírení poplašných, nebezpečných a zbytočných reťazových správ.
Je tam samozrejme aj „ericson zdarma“.

pozýva v októbri na

HUSACINU s lokšami
denne v reštaurácii W hotela.
Záujemcovia, svoju
obľúbenú
špecialitu objednajte
deň vopred na recepcii.
tel.: 6476 1721, 6476 1610
e-mail: recepcia@whotel.sk
Úzavierka dnešného čísla
bola 9.10. 2008
Uzavierka nasledujúceho
čísla bude 23.10. 2008,
číslo vyjde 30.10. 2008.
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Z radnice
Miestna rada Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava
Devínska Nová Ves (MR MČ DNV)
sa zišla 7. 10. 2008. Z prijatých uznesení sme vybrali:
MR MČ DNV
- zobrala na vedomie stav plnenia
uznesení MZ MČ DNV a MR MČ
DNV, a schválila plnenie uznesení,
požiadala predsedu DR DTV, s. r. o.
o zorganizovanie dvojkolového informačného magazínu v DTV v súvislosti s právnym subjektom ZŠ
I. Bukovčana 3, uložila prednostovi MÚ MČ DNV predložiť do MZ
informáciu o peňažných zdrojoch
MČ vo finančných inštitúciách, a
požiadala starostu MČ DNV,
aby vyzval odvolaného kronikára
MČ na vrátenie všetkých dokumentov, ktoré mu odovzdali občania
MČ počas obdobia, v ktorom
pôsobil ako kronikár MČ DNV,
uložila prednostovi MÚ MČ DNV
predložiť do najbližšieho MZ informáciu o plnení investičnej akcie
Obnova židovského pamätníka
a Luklovej uličky, a spracovať akčný
plán na jednotlivé akcie kapitálového rozpočtu a rozpočtu Programu
obce,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
zmenu Organizačnej štruktúry Denovy po zapracovaní pripomienok
MR MČ DNV, zobrala na vedomie
informáciu o stave pohľadávok
Denovy k 3. 10. 2008, v súvislosti
s návrhom na prekrytie čistiacich
služieb v ZŠ uložila riaditeľovi Denovy doplniť materiál v zmysle pripomienok MR MČ DNV a predložiť
do najbližšieho MZ MČ DNV,
a odporučila MZ MČ DNV schváliť
predložený materiál „Oceňovanie
výkonov Denovy pre MČ DNV“
v znení pripomienok MR MČ DNV
s účinnosťou od 1. 1. 2009,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
návrh Organizačného poriadku Is-

Stretnutie hasičov
DNV a Sv. Ilija
Dňa 12.09.2008 sa uskutočnilo
stretnutie predstaviteľov MČ DNV
a predstaviteľov miestneho hasičského zboru v DNV s predstaviteľmi
spriatelenej obce Sv. Ilija z Chorvátska spolu so zástupcami hasičského zboru z Varaždínskej župy.
DEVEX 2

tracentra v znení pripomienok MR MČ
DNV podľa alt. Č. 2, odporučila MZ
MČ DNV schváliť prevod prostriedkov
Istracentra z účtu 428 916 na účet MČ
DNV, a uložila prednostovi MÚ MČ
DNV pripraviť návrh zmeny rozpočtu
MČ DNV ako účelovú dotáciu pre Istracentrum do 120 tis. Sk so zohľadnením
použitia prostriedkov bývalého fondu
reprodukcie Istracentra,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
návrh zmeny rozpočtu MČ DNV
na rok 2008 podľa predloženého
návrhu v znení pripomienok MR MČ
DNV,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
zámer kúpy pozemku p. č. 3260/4
o výmere 2 368 m² od Stredoslovenských kameňolomov a štrkopieskov,
š. p. v likvidácii, a požiadala starostu
MČ DNV dorokovať s likvidátorom
spoločnosti možnosť kúpy pozemkov
p. č. 3261/1, 2, 4,
- uložila prednostovi MÚ MČ DNV
prepracovať materiál „Návrh riešenia
príspevkov pre občanov MČ DNV“
v znení pripomienok MR MČ DNV
a predložiť do najbližšej MR MČ
DNV,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
návrh na zmenu Zásad o hospodárení s majetkom MČ DNV podľa
predloženého návrhu v znení pripomienok MR MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
návrh Zásad o používaní služobných
vozidiel MČ DNV a súkromných vozidiel pracovníkov MČ DNV na služobné
účely ako prílohu k Zásadám o hospodárení s majetkom MČ DNV,
- zobrala na vedomie Smernicu
o obehu a kontrole účtovných dokladov,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
návrh Zásad o používaní výdavkov
na reprezentačné účely ako prílohu
k Zásadám o hospodárení s majetkom
MČ DNV
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
návrh Zásad na evidenciu vecných
a finančných darov a ocenení ako príPri tejto príležitosti odovzdali priatelia z obce Sv. Ilija slovenskej
strane ocenenia za zásluhy a pomoc, medzi ocenenými boli predstavitelia mestskej časti ako i členovia hasičského zboru v DNV.
Ocenení: Ing. Vladimír Mráz, Miroslav Encinger, JUD František Baňas, Ján Roth Jozef Dzurila, Dagmara Dudeková, Helena Streďanská, Gustáv Dudek ml.

lohu k Zásadám o hospodárení s majetkom MČ DNV,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
návrh na zriadenie Fondu obnovy
majetku MČ DNV a schváliť prevod
finančných prostriedkov z Foper-u
do Fondu obnovy majetku MČ DNV
vo výške 1 mil. Sk, ktoré sú viazané
z roku 2006 a 1 mil. Sk za roky 2007
a 2008,
- schválila spôsob financovania
Územnej štúdie časti zóny – východ
MČ DNV od jednotlivých investorov
v riešenom území vo výške 1,50 Sk/
m²,
- odporučila MZ MČ DNV prerokovať
materiál „Návrh financovania investičnej výstavby športového areálu
v ZŠ P. Horova 16 a uložila prednostovi MÚ MČ DNV zaradiť akciu č. 1
do rozpočtu na rok 2009 a akciu č. 2
do rozpočtu na rok 2010,
- schválila spolufinancovanie vybudovania zastávky MHD na ul. J. Jonáša
vo výške 40% celkových nákladov,
- schválila finančnú dotáciu vo výške
100 tis. Sk na vyplatenie nákladov
za vypracovanie projektu pre ZŠ
P. Horova 16 z prostriedkov Foper,
schválila nenávratný príspevok vo
výške 5% z celkových oprávnených
nákladov pre ZŠ P. Horova 16 za podmienky, že reštrukturalizácia ZŠ v MČ
DNV neovplyvní zásadným spôsobom zmluvu o projekte a nebude sa
považovať za podstatnú zmenu projektu, a požiadala riaditeľa ZŠ P- Horova 16 uvádzať pri prezentácií tohto
projektu MČ DNV ako prispievateľa
na tomto projekte,
- schválila prenájom vyhradených
parkovacích miest na obdobie od
1. 10. 2008 do 30. 9. 2009 podľa
predloženého návrhu, schválila prenájom vyhradeného parkovacieho
miesta pre ZST od 1. 10. 2008 do
30. 9. 2009 bezodplatne, a odporučila riešiť výber parkovacieho
miesta na ul. I. Bukovčana 20 medzi
p. Kotysom a p. Chrančokovo losom,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť

kontrolnú správu reprezentačných
výdavkov za roky 2006, 2007 a
1. polrok 2008 a kontrolnú správu
hotovostného styku pokladne za
1. polrok 2008 s navrhovanými
opatreniami,
- neschválila prenájom časti pozemku p. č. 2149/1 Ivanovi Filipovi
na umiestnenie novinového stánku,
- schválila prenájom NP (nebytových priestorov) vo VÚZ na 1.
nadzemnom podlaží Ing. D. Padychovej o výmere 17,14 m² za cenu
2.300.- Sk/m²/rok od 15. 10.
2008 na dobu neurčitú, a prenájom na prízemí vo VÚZ o celkovej
výmere 16,24 m² Z. Rimkovej
za cenu 2.300.- Sk/m²/rok od 1.
11. 2008 na dobu neurčitú,
- nesúhlasila s prenajatím NP v Mýtnici pre OZ FCL, a odporučila OZ
FCL obrátiť sa so svojou žiadosťou
na Istracentrum na používanie miestnosti za kanceláriou DNV ŠPORT,
spol. s r. o.,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
zámer odpredaja pozemkov p. č.
99/2 – 99/15 za cenu obvyklú,
- uložila prednostovi MÚ MČ
DNV vykonať výber dodávateľa
na DI (detské ihrisko) Hradištná ul.,
a odporučila MZ MČ DNV zobrať
na vedomie návrh na rozšírenie
výstavby DI v MČ DNV,
- zobrala na vedomie informáciu
a sťažnosti záhradkárov pod Glavicou,
- odporučila MZ MČ DNV schváliť
na prípravu reprezentačného plesu MČ DNV plesový výbor 10.
reprezentačného plesu MČ DNV
dňa 24. 1. 2009 v zložení: PhDr.
Katarína Bergerová, Mgr. Oto Gregor, Dárius Krajčír, Ing. Jozef Dobrík
a JUDr. František Baňas,
- zobrala na vedomie informáciu
o stanoviskách investorov k výstavbe
parkovacích domov v MČ DNV a
schválila program MZ MČ DNV
dňa 28. 10. 2008 po zapracovaní
pripomienok. 
zrb

Ako u susedov?

tole sv. Kozmu a Damiána. Po získaní niekoľkých vyjadrení od
dotknutých orgánov budem organizovať zhromaždenie občanov,
kde budú komplexne oboznámení s projektom a postupom
výstavby. Osobitne oceňujem schválenie projektu prípravy a zámer
vybudovania Domova sociálnych
služieb na Fedákovej ul č. 1.

Vybrali sme z informácií
Dúbravského starostu
Predložená informácia o príprave projektu výstavby 52 nájomných bytov na ul. Pri kríži bola
prijatá s porozumením. Rovnako
príprava Urnového hája pri kos-

Občania sa pýtajú
a Devínskonovoveský Expres
v súlade so Zákonom 211/2000
má záujem informácie občanom
sprostredkovať. Do redakcie Devexu sme dostali list od čitateľa,
ktorý v plnom znení posielame
a žiadame odpovedať.
Redakcia Devex, 30. 9. 2008
List sme poslali starostovi MČ
DNV Poslali sme aj termín uzávierok Devexu, ale odpoveď sme
nedostali. Pochopiteľne lehota
na odpoveď je dlhšia ako 12 dní.
Ak odpoveď v tejto lehote dostaneme, prirodzene, že dostane
priestor aj v našich novinách.

OTÁZKA PRE:

starostu MČ DNV Ing. Vladimíra
Mráza
List starostovi č.3
Revitalizácia Pieskovca a lúky
na Podhorskom
Lúky hore na Podhorskom, najbližšieho prírodného fenoménu

k intravilánu Devínskej Novej Vsi,
ktorého sa každý deň bytostne
dotýkame, sú jedinečné. Rastie
tu viacero chránených rastlín,
napríklad poniklec veľkokvetý,
hlaváčik jarný, veternica lesná,
či exoticky vyzerajúca orchidea –
jazýčkovec jadranský.
Za posledných 15 rokov však
tento priestor upadá. Celá lúčna
stráň zarastá náletovými drevinami a hustá starina vytláča vzácne
rastliny. K tomuto kritickému
stavu sa podpísal aj dlhoročný
nezáujem Štátnej ochrany prírody
CHKO Malé Karpaty.
Tento nezáujem je o to smutnejší,
že prírodná rezervácia Devínska
Kobyla je vrámci ich pôsobnosti
najcennejším územím a prírodovedne najvýznamnejšou lokalitou. Na fotkách môžete vidieť,
ako vyzerala lúka pred 15 rokmi
a ako vyzerá teraz.
Zanedbané Podhorské, ako ideálny priestor krátkodobej dynamickej rekreácie priľahlého sídliska
je možné odborne revitalizovať
kosením zarastených lúk a preriedením náletového krovia.

Lúka Podhorské – rok 1993

Reakcia na odpoveď starostu na list č.2
Vážený pán starosta, ďakujem
Vám pekne za Vašu odpoveď,
ale bohužiaľ ma neuspokojila
a ani ste neodpovedali na moje
otázky.
Ak dovolíte, ja Vám ich zopakujem.
1. Ako chcete riešiť parkova-nie
návštevníkov Istracentra?
V súčasnosti parkujú na Hradištnej ulici, čo nie je veľmi
šťastné riešenie. Ten chodník,
o ktorý som žiadal na Hradištnú
ulicu (situácia je tam naozaj
neúnosná – chodci vrátane mamičiek s kočíkmi sa musia vyhýbať autám) môžete podporiť,

nakoľko v rozpočte MČ DNV na rok
2008 je na chodníky vyčlenených
900 000,- Sk a doteraz sa z tejto
položky rozpočtu čerpalo len na
výmenu chodníka na Grbe. Myslím, že tento chodník je určite
pre ľudí potrebnejší ako výmena
dlažobných kociek na už jestvujúcom chodníku.
2. Ako chcete riešiť prevádzku Denovy – stavebný dvor sídliaci v starej
kotolni na Hradištnej ulici? Len na
ilustráciu, sídli cca 20 metrov od
okien obytného domu, nehovoriac
o tom že jeho umiestnenie v obytnej zóne je v rozpore zo zákonom.  
Čo sa týka Návrhu zadania územ-

Lúka Podhorské – súčasný stav

Z dlhoročných ochranárskych
skúseností je zrejmé, že príroda
sa s našou pomocou dokáže
„postaviť na nohy“ a zanikajúce
prírodné bohatstvo sa zakrátko
obnoví do pôvodnej krásy.
O nič lepší stav nie je ani na
Pieskovci. Pokiaľ sa na jeho
centrálnej pieskovcovej stene
v dohľadnej dobe nič nespraví, namiesto pieskovcového lomu formovaného ľudskou činnosťou
(ťažbou piesku) budeme mať hustý buš náletových drevín, hlavne
topoľov, ktoré tam nalietavajú
z Pomoravia.
V piesčitej pôde sa im výborne darí
a masovo sa šíria. Bude veľkou
hanbou, keď tak výnimočná lokalita (nálezisko skamenelín) akou
Pieskovec určite je, stratí svoje
ekologické parametre a neviem,
čo na zarastené steny Sandbergu
povedia odborníci, keď namiesto
piesčitých, holých lomových
stien uzrú topoľový buš! Na fotkách je jasne vidieť rozdiel medzi
súčasným stavom a stavom pred
cca 30 rokmi. V tomto prípade
je tiež hlavný diel viny na Štátnej
ného plánu centrálnej mestskej
zóny Bratislava – Devínska Nová
Ves je myslím smutné že sa ide
robiť až po 14 rokoch Vášho starostovania a že po takom dlhom
čase neviete, ako by Devínska
mala vyzerať.
3. Môžete informovať ľudí na
sídlisku, kde plánujete výstavbu
garáží? Viem, že je vytypovaných
päť lokalít a ľudia si zaslúžia
vedieť, kde sa plánujú garáže
stavať. Vôbec o tom neprebehla
verejná diskusia, takto sa komunálna politika nerobí.
Milan Jambor,
predseda Spoločenstva
vlastníkov Hradištná 19,21,23

ochrane prírody CHKO Malé Karpaty, ktorá sa k tomuto priestoru
stavia viac ako macošsky. V roku
2007 dostala naša mestská časť
dotáciu na akciu Management
Devínskej Kobyly, v rámci ktorej
sa niečo podarilo spraviť, no je
škoda, že tieto lokality ostali v tieni ochranárskeho záujmu.
Preto by som Vás chcel pán starosta poprosiť, aby sa kompetentní pracovníci začali zaoberať
týmto alarmujúcim stavom a v
spolupráci so štátnou ochranou
prírody CHKO Malé Karpaty čo
najskôr prijali nápravu. Myslím,
že by sme mohli začať tým, že
v budúcoročnom rozpočte našej
mestskej časti vyčleníte prostriedky na začatie týchto prác.
Treba len našu ochotu a záujem
zachovať Podhorské a Pieskovec
pre nás a pre ďalšie generácie,
k čomu nás zaväzuje zákon
o obecnom zriadení, ktoré ukladá
obciam aktivitu v oblasti ochrany
prírody.
Milan Jambor

Vybrali sme
z internetu
Okrskár Mestskej časti DNV je
Martin Horka, e-mailová adresa:
mpolicia.mcdnv@stonline.sk
Telefónny kontakt: 0902-921 185
Stanica Mestskej polície BA IV.,
Saratovská 30, Bratislava 841 02.
Miestom možnosti podania ústnych alebo písomných oznamov
je budova starej Radnice v DNV,
Istrijská 49.
V čase: PO – 14.00 – 17.00
ŠT – 9.00 – 12.00
V dňoch pracovného pokoja na
stanici Mestskej polície BA IV.,
Saratovská 30, Bratislava 841 02.
Telefónny kontakt: 02/64 53 43 51
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centrum pre voľný čas
Devínska Nová Ves, Hradištná 43, 841 07 Bratislava
Tel. 02/64 77 00 33, e-mail: propagacia@zoznam.sk,
istracentrum@stonline.sk, www.devinskanovaves.sk

21. 10. Desať malých černoškov
Dramatizácia detektívnej hry A. Christie,
v podaní študentského súboru, Forbína pri Základnej
umeleckej škole v Devínskej Novej Vsi. vo veľkej sále,
vstupné: 20,-Sk (0,66 €) od 18.00 h.
10. Koza rohatá a jež
detská divadelná scéna vo veľkej sále,
vstupné: 25,-Sk (0,83 €) o 16.30 h
Lampionáda
Veľký zábavný program pre deti, pred odchodom
na jesenné prázdniny. Súčasťou podujatia je súťaž
„O najkrajšieho tekvicového svetlonosa“.
Registrácia svetlonosov o 16.30h., zábava začína
o 17.00 h. vo veľkej sále, vstupné: 40,-Sk (1.33 €)
Knižnica, Istrijská ul. č.6
(kontakt – tel. 64 77 51 90)
Výpožičné hodiny: pondelok, streda, štvrtok 12.00 – 18.00 h.
piatok 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00 h.

TURISTICKÁ INFORMAČNÁ KANCELÁRIA
22.10. Ázia 2008 po vlastných (Jozef Rajchl)
prednáška ultrabežca Jozefa Rajchla o úspešne
ukončenej bežeckej expedícii z Bratislavy do
Pekingu,
SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku,
Istrijská 68 o 18.00 h.

INFO ČIN ROKA
Poslaním súťaže INFOčin roka je
pripomínať verejnosti existenciu
zákona o slobodnom prístupe k informáciám, tzv. infozákona, ako
jedného z nosných zákonov verejnej kontroly fungovania štátu.
Súťaž INFOčin roka funguje na
princípe hodnotenia nominácií
popisujúcich skúsenosť občana
alebo organizácie s prístupom
úradov a ich zamestnancov k
poskytovaniu informácií. Pri hodnotení kategórie „priateľský čin“
sa zohľadňuje proaktívne konanie
úradov pri zverejňovaní informácií,
kvalita poskytovaných informácií,
zverejňovanie informácií nad rámec
zákona o slobodnom prístupe k informáciám a kreatívne spôsoby ich
zverejňovania. Pri „nepriateľských
DEVEX 4

činoch“ sa prihliada na recidívu
pri neposkytovaní informácií, nedodržiavanie lehôt, odôvodnenie
odmietnutia, odstrašovanie a ignorovanie žiadateľov, ale i snaha o
zásahy do legislatívy.
V tomto ročníku súťaže pozitívnu
cenu získal Miestny úrad Bratislava – Petržalka, menovite pán
Ľubomír Andrassy za inovovanú
web stránku petržalskej miestnej samosprávy, ktorá podporuje
myšlienku otvorenej samosprávy, či
e-partnerstva medzi verejnou správou a občianskou spoločnosťou.
Napriek tomu, že sa organizátori
súťaže INFOčin každoročne stretávajú skôr s takými pozitívnymi
nomináciami, ktoré sa týkajú informovania miestnymi samosprávami
nad rámec zákona prostredníctvom web stránok, môže byť aj táto
nominácia príkladom pre mnohé

Program kina DEVÍN
v Devíne (nie v Devínskej)
22. októbra o 17 a 19,30 h.
MAMMA MIA
Idylický grécky ostrov,
dievča na vydaj, jedna
bláznivá matka, traja potenciálni
otcovia a nesmrteľná ABBA.
80/75 Sk - 2,65/2,49 €
NA TENTO FILM PRÍJMAME
REZERVÁCIE !!!!

31. októbra o 16,30 a 18,30 h.  
WALL - E USA,
MP 12, 103min 75 Sk - 2,49 €
5.11. o 18,30 h.  
CESTA DO STREDU ZEME
USA, 92 min., MP 12,
75 Sk - 2,49 €
Ponúkame usporiadať filmové
predstavenia v DK Devín podľa
vlastného výberu filmov pre školy,
kluby dôchodcov a pre skupiny

dkdevin@amfik.sk

Dobré rady
 Klobúčiky húb používajte pri

smažení alebo pečení. Hlavičky
sú vhodnejšie aj do šalátov, polievok a do omáčok. Veľmi dobré
sú huby s octom, ktorý prevaríte s
cukrom, so soľou, s majoránkou,
bobkovým listom a s korením.
Pridajte jedno Deko, olivový olej
a varte asi 10 minút. Naplňte
poháre a uzavrite.
Hubový šalát (recept)
 2 kg čerstvých húb prevarte v
slanej vode (stačia dve minútky),
nechajte odkvapkať a pridajte
1 kg papriky pokrájanej na
hrubšie kúsky. Potom primiešajte
1 kg cibule, ktorú ste predtým
spenili na oleji, pridajte jednu
menšiu vegetu, pol litra až liter
kečupu, premiešajte s hubami a
celú zmes sterilizujte asi 20 min.
samosprávy pri zlepšovaní informovanosti verejnosti. V rámci kategórie „Nepriateľský čin roka“ boli
vyhlásení viacerí „víťazi“.
Prvé miesto v tomto roku získal
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. Nominácia sa týkala odmietnutia zverejniť zápisnicu zo zasadnutia mestskej rady, ktoré bolo neverejné. Takéto rozhodnutie možno
považovať za mimoriadne závažné,
pretože je zjavne arbitrárne. Magistrát nekonal v súlade so zákonom,
ktorý neumožňuje utajiť zápisnice
zo zasadnutia mestskej rady. Úrad
nevzal do úvahy rozdiel medzi informáciami povinne zverejňovanými
a sprístupňovanými na žiadosť.
Druhé miesto získal Úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote. Tento úrad na dve
rovnaké žiadosti o informácie od
dvoch občanov SR odpovedal dvo-

Krájanie húb
 Klobúčik položíme do krájača
na vajíčka, väčší rozkrájame na
menšie kusy a začneme krájať.
Hríby budú mať rovnakú hrúbku,
rovnomerne sa usušia.
Skladovanie hríbov
 Usušené hríby vložte do sklenených pohárov. Navrch dajte
bobkový list, dobre uzavrite viečkom a nenapadne ich žiaden
škodca, tiež tak dlho vydržia.
ma rôznymi spôsobmi. Jednému
občanovi informáciu sprístupnil a
druhému nie s odôvodnením, že
požadovanú informáciu nemá k
dispozícii.
Tretie miesto v negatívnej kategórii
získal Obecný úrad Zacharovce za
svoje rozhodnutie o sprístupnení
informácií v požadovanej písomnej forme len za podmienky, ak
žiadateľ uhradí „nevyhnutné náklady s tým spojené“. Tento prípad
si zaslúži pozornosť preto, že ide
o zhotovenie odpisu „vyblednutého“ všeobecne záväzného nariadenia, ktoré určuje sadzby daní
z nehnuteľností, ktoré je doposiaľ
platné.
Detailnejšie informácie o
všetkých nomináciách nájdete
na stránke www.infocin.sk.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Mesiac úcty
 Škoda, že len jeden mesiac v ro-

ku, teda október, patrí medzi tie,
kedy nám treba pripínať, že k starším je potrebné prechovávať úctu.
Akoby rodičia, učitelia, susedia, či
známi, čo sú len o niekoľko rokov
starší od nás, si túto pozornosť nezaslúžili. Dnes sa zachovala táto
tradícia, alebo naučené, iba v niektorých rodinách?

OZNAM
Oznamujeme priateľom a známym,
že dňa 12. júna 2008 zomrela
naša maminka, najmilšia babička

ZLATICA ĎURÁKOVÁ
dcéra Pavla s rodinou

anketa

z Ílovej Ing. B. Hollý. Ďakujeme
za všetkých čitateľov Devexu.
Radi prijmeme aj ďalšie rady

Na zachovanie Devexu
Ako je známe od 2. polroku
2007 prestala Mestská časť DNV
podporovať vydávanie miestnych
novín Devex a tak vydavateľ, na
podnet občanov vydáva miestne noviny s podporou občanov
a obyvateľov Devínskej, s podporou sponzorov a podnikateľov.
Ako sa darí, o tom pravidelne informuje.
Na krytie nákladov pre tento rok
potrebuje vydavateľ zabezpečiť
ešte 209 900 Sk. (Ide aj o úhrady
za už vyjdené čísla a plánované do
konca roka). V septembri prispeli
občania prostredníctvom banky:
Z Eisnerovej Ľ. Polušin, bez ulice
JE, z ulice Na grbe pán Vančura,

anketa

anketa

jednak na vytváranie zdrojov,
ale aj na skvalitnenie našich
služieb. Hľadáme záujemcov
z jednotlivých ulíc či bytových
domov na roznos novín Devex
(každý druhý piatok), prihlásiť
sa možno telefonicky:
0903-429 485, mailom:
devex@ba.netlab.sk. Osobne
(mimo kolportérov roznášajú
dobrovoľníci
na
uli-ciach:
Pieskovcová, Pod lipovým,
Na hriadkach, Prímoravská,
Podhorská, J. Jonáša, Janšáková, Mečíková, Poniklecova,
Kremencova, Záhradná, na
P. Horova čísla: 1,13, 18, ostatné ulice roznášajú kolportéri
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baráku, nieto ešte do kuchyne
alebo do bytu. Veď by sme sa
hanbili. 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• Práve som sa vrátil z nemocnice, tak asi to, že ma tam dali
dohromady. Dokonca som sa
nemohol sťažovať na stravu,
dala sa zjesť a ani personál si
nezaslúžil výčitky. Neviem, či
som dobre trafil (nemocnicu
i oddelenie) alebo je to pravidlom. Po príchode domov ma
sklamali ľudia. Viem, že za dva
týždne sa nedá veľa zmeniť, ale
mal som to „šťastie“ stretnúť troch
známych, ktorí zastali neúprimní
a falošní ako pred tým. 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• Potešilo ma, že cestou z práce
som v autobuse sedel. Nie že by
mi ktosi uvoľnil miesto, ale mal
som šťastie, že cestovalo menej
ľudí. Až keď som vystúpil z autobusu v kríkoch pod kostolom
„šantila“ tlupa výrastkov. Revali
až...Dobre že som nešiel s nejakou návštevou. Koľko má Devínska ulíc? Asi toľko policajtov by
tu malo byť.
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• Potešilo? Ani neviem čo. Ale
sklamaná som toľkého nepo-riadku, čo ľudia dokážu okolo seba
narobiť. Papiere, fľaše, odpadky.
Na to by nestačilo päť Denov
a štyri firmy OLO.
Akoby sme nežili v civilizovanom
štáte. Každý (každý?) odhodí to
čo nepotrebuje práve tam, kde
sa nachádza. Neviem ani prirovnať, kde sa tak ešte ľudia správajú. 
da
• Čo je to v ostatnom? Posledné
roky ma teší, že aj v Devínskej

sa stavia. Neteší, že sa o tom
málo predtým hovorí a potom
ľudia oprávnene frfľú, lebo je
to mimo ich predstáv. Do Devínskej sme sa sťahovali ako do
malebnej dedinky s mnohými
zaujímavosťami. Prvé prekvapilo množstvo komárov pri rieke
Morave, kde sme sa chceli
občas poprechádzať. Ale aj ten
priestor, nieže je neupravený,
ale akoby nemal pána. Záľahy
žihľavy, keď poprší blata, a kopa
odpadkov. Tam si viem predstaviť
ako by to dali do poriadku v inej
krajine. Veď to je ideálny priestor
pre oddych. Viem si však živo
predstaviť diskusie o zbytočnosti
stánkov s občerstvením, alebo
inými službami pre turistov. 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• Stretla som na ulici takú
„zrúdu“, neviem to inak nazvať.
Mládenec, vari 16 – 18 ročný
(?). O účese sa hovoriť nedalo,
napichaných plno tých čačiek po
tvári, a ten jazyk (teda reč)...
Iste chudák nemá rodičov ani
súrodencov. Také čosi by nesmelo vkročiť ani do vchodu nášho

Všetkým, za vydavateľa i za
čitateľov Devexu, za doterajšiu
podporu a pomoc patrí vďaka
!!!!!!!!!
Mgr. Peter Krug,
vydavateľ

Pre informáciu tým, ktorí
potrebujú číslo účtu Devexu:
5501241032/0200
Devex-Peter Krug
Kalištná 9
841 07 Bratislava
konštantný symbol:  0558
variabilný symbol:  20078
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Čo vás v ostatnom čase v Devínskej

POTEŠILO – SKLAMALO

tak, že majú viac ulíc. Inzertná
kancelária je dočasne zatvorená.
Inzerciu možno podávať telefonicky, mailom, poštou, rovnako
požiadavky na výrobu a dodávku
pečiatok, vizitiek, oznámení...

• To takto na ulici? A rýchlo,
rýchlo? A prečo vy? Prečo sa

anketa
občanov nepýtajú volení zástupcovia? Čítate tie uznesenia? „
Zobrali na vedomie, schválili
odpredaj pozemku číslo ?!, ale
kde to je, čo tam je teraz?!, čo
tam mábyť?!, schválilo kontrolnú
správu s pripomienkami, ale pripomienky chýbajú, ba chýba aj
tá správa...skrátka uznesenia
o ničom Aby vedel len ten, kto
to vedieť môže? Prečo páni poslanci nechodia medzi ľudí robiť
sami ankety?
Prečo neorganizujú stretnutia s
občanmi, hoci aj pri káve, veď
hádam na ňu majú. Organizujú
rôzne stretnutia, ale tam je len
zopár ľudí. Ktorých? No, to je na
dlhšie. Pozvite poslancov.

mn

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov
Kontajnery budeme pristavovať v utorok a odvážať v piatok. Nepoužívať na
chemický odpad, staré železo, sklo, lístie a orezy stromov!
Rozpis pristavenia kontajnerov:
			 Dátum:
17.10. piatok
17.10. piatok
24.10. piatok
24.10. piatok
24.10. piatok
31.10. piatok
31.10. piatok
31.10. piatok

Miesto pristavenia:
Opletalova, križovatka s Bystrickou
J. Poničana 5-11
križovatka ulíc Na Vyhliadke a Na Grbe
I. Bukovčana 2-6
Š. Králika 8-10
Záhradná na konci
J. Poničana 21
P. Horova 10-12
DEVEX 5

Slovo majú Novoveštania
„Občan versus úradnícky šimeľ“
Pred tromi rokmi v DOVINA pasáži
bol už tri roky nevyužitý nebytový
priestor.
Občan P. si približne pred tromi
rokmi podal žiadosť na prenájom
nebytových priestorov na podnikanie, od MČ DNV, v lokalite Dovina pasáž – terasa M. Marečka.
Žiadosť posúdila MR MČ DNV
a občanovi P. ju schválila. Starosta
MČ a občan P. zmluvu na prenájom uzatvorili. Odvtedy uplynuli už
tri roky, čo by na celej veci nebolo
nič zvláštne. Avšak občan P. , ktorý
si hneď po uzatvorení nájomnej
zmluvy dal vypracovať projektovú
dokumentáciu na realizáciu stavebných úprav na prenajatý priestor,
v súlade s uzatvorenou zmluvou,
už tri roky do dnešného dňa nedostal od MČ súhlas na realizáciu
projektu.
Ani na tom by možno nebolo nič
zvláštneho. .
Prenájom priestorov v Dovina
pasáži dostal občan do prenájmu
ako holopriestor, s tým, že vykoná
stavebné úpravy v prenajatom priestore na svoje náklady a tým vlastne
zveľadí majetok MČ. Samozrejme
dostal určitú výhodu vo výške nájomného s možnosťou čiastočného

odpočítania vynaložených nákladov na stavebné úpravy. Je nepochopiteľné , že pracovníci
Miestneho úradu za tri roky
nevyriešili problém trojročného
čakania a zrejme ich to ani netrápi. Nechcem hovoriť o tom, že si
naši úradníci musia na svoj plat
zarobiť. Za vyplatenú mzdu by
však mali odviesť adekvátny pracovný výkon, ktorý potvrdí ich profesionalitu. Naši úradníci sú platení
z peňazí daňových poplatníkov, a
sú povinní starať sa o obecný majetok a nebrániť jeho zveľaďovaniu.
Chcem povedať to , že za obdobie
šiestich rokov prišla naša MČ minimálne o jeden a pol milióna korún
za nájomné za uvedené priestory.
Zrejme to nikomu nevadí veď čo
nás potom, či sme o nejakých milión korún prišli alebo neprišli. Veď
budú eurá no nie?
Zlatým klincom na tomto príbehu je
však to, že jedna pani si napísala
žiadosť o prenájom uvedených
priestorov a pracovníci MÚ spolu
s prednostom a s vedomím starostu
predložili žiadosť na schválenie
na Miestnu radu a MZ DNV.
Čo si o tom myslíte vy?
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Katalóg Devex 2009
Vydavateľstvo Devex pripravuje už 17. vydanie osvedčeného
katalógu obchodov a služieb pre obyvateľov DNV pre rok 2009.
Uzávierka prihlášok je 30. novembra 2008.
V objednávke, ktorú môžete zaslať poštou na adresu DEVEX,

Na európskej
i miestnej
V stredu 15. októbra 2008
štartuje na Slovensku druhý
„Európsky týždeň miestnej demokracie“. Týždeň miestnej demokracie prebieha súčasne na
európskej, národnej, regionálnej
i miestnej úrovni.
Európsky týždeň miestnej demokracie je iniciatíva Rady Európy zameraná na podporu
miestnej demokracie a myšlienky
demokratickej účasti občanov
na verejnom živote. Jej účelom
je zvýšiť povedomie európskych

Vybrali sme
z tlačovej správy
Veľkým prelomom v liečbe reumatoidne artritídy (RA) je podávanie
biologickej liečby. Tá je účinná v 60
až v 70 % pacientov, u ktorých liečba
štandardnými chorobu modifikujúcimi
antireumatikami nebola účinná.
Návrh na túto formu liečby podávajú
reumatológovia a následne ju schvaľuje Komisia pre rezistentné formy
zápalových reumatických chorôb v
Národnom ústave ruematologických
chorôb v Piešťanoch a následne revízny lekár príslušnej zdravotnej poisťovne. Infúzie sa podávajú v aplikačných

občanov o práci miestnej samosprávy a možnostiach účasti
na rozhodovacom procese
na miestnej úrovni. Myšlienka
vznikla na pôde Kongresu miestnych a regionálnych orgánov
a Výboru Rady Európy pre miestnu a regionálnu demokraciu.
Termín konania „týždňa“ je
odvodený odo dňa (15. október
1985), keď bola otvorená na
podpis Európska charta miestnej samosprávy. Obce a mestá
v rámci Slovenska majú pre
občanov pripravené rôzne aktivity. Možno aj u nás sa čosi objaví
a občania sa včas dozvedia.

-recentrách biologickej liečby v Národnom ústave ruematologických chorôb
(NÚRCH) v Piešťanoch a v zdravotníckych zariadeniach v Košiciach a
v Banskej Bystrici.
Vďaka pokroku vo vývoji nových
liekov - biologickej liečbe je však už
dnes tieto ochorenia možné účinne
liečiť a spomaliť ich progresiu a ďalšie
poškodzovanie organizmu, najmä pri
závažných formách reumatoidnej
artridídy, ankylozujúcej spondylitídy,
psoriatickej artritídy, ale aj pri juvenilnej idiopatickej artritíde.
Viac informácii nájdete
na: www.reuma.sk

Kalištná 9, 841 07 Bratislava, e-mailom: devex@ba.netlab.sk,
uveďte: požadovaný rozmer, priložte grafický návrh vášho inzerátu, uveďte vaše fakturačné údaje, kontakt na osobu, ktorá môže
konzultovať s redakciou.
Predlohy je potrebné vyhotoviť v programoch: obrázky vo Photoshope (.jpg, .tiff, .eps) – nie vo Worde! Texty vo Worde.
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AJ V DEVÍNSKEJ na predaj

nadštandardné bývanie

V tichej vilovej zóne na nároží Jasencovej a Bleduľovej ul. „na kľúč“
dokončené novostavby moderných 6-7 izbových víl s podlahovou
plochou 240 – 250 m2, s inteligentným riadením domu, rozvodmi
klimatizácie, záhradami, terasami, 2 garážami a ďalšími parkovacími
miestami na vlastnom pozemku, s prípravou na dostavbu prekrytého
bazéna s vyhrievanou vodou.

Kontakt : mobil: 0905 616798

È e-mail

: magicindustry@magicindustry.sk È www.rodinnedomy.wz.cz
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INZERTNÉ RUBRIKY

01 - Kúpa
02 - Predaj
03 - Voľné miesta
(ponúka, hľadá)
04 - Služby (ponúka)
05 - Byty
06 - Nehnuteľnosti
07 - Rozličné

02 - PREDAJ
• Predám starší šijací stroj zn.
Singer. 
Tel: 6477 0856
• Predám klavír zn.: Karol Buchta. 
Tel: 0907-732 182

03 - VOĽNÉ MIESTA
• Prijmeme na dohodu brigádničku do stávkovej kancelárie.
	
T: 0902-228 558
Hľadáme spolupracovníkov
Podmienky:
chuť pracovať
čistý register trestov
stredoškolské alebo vysokoškolské vzdelanie
Ž. L. – výhodou ( nemusí byť )
možnosť pracovať aj popri
zamestnaní alebo vysokoškolskom štúdiu
osobný pohovor nutný
Kontakt: 0905 977 058
alebo 0905 542 956

04 - SLUŽBY
• TV servis Baláž – oprava
televízorov. Na grbe 43.

Tel/zázn.. 6477 6963
• Doučím AJ, NJ, RJ, individuál-

ne, aj tých čo prepadli a nezmaturovali. á 300 Sk/hod.

Sms 0903-227 457

07 - ROZLIČNÉ
• HERBA – ZÁHRADNÍCKE
POTREBY, rozličný tovar.
Na grbe 55 Tel: 6477 4642
• Dovolenka na chate v Tatrách. Lokalita Hybe, cena 230 Sk
osoba/deň.

Kontakt: 0903-105 924

www.chata10.szm.sk
• Nepoznáte svoju Auru?
Dajte si ju odfotiť.
www.aurafoto.sk

Kalendáre 2009
pre firmy, živnostníkov, stolové,
pracovné, nástenné, diáre...
môžete objednať v DEVEXE. Pri
odbere nad 2000 Sk zľava 10%.

Dňa 16. septembra 2009 sa uskutočnila zakladajúca schôdza
Miestneho zväzu SDKÚ-DS v Devínskej Novej Vsi.
Pôvodný miestny zväz bol rozhodnutím Prezídia SDKÚ-DS
rozpustený v marci 2008. Medzi členmi obnoveného miestneho
zväzu SDKÚ-DS nefiguruje
žiadny člen predchádzajúceho miestneho zväzu SDKÚ-DS, vrátane
súčasných poslancov miestneho a mestského zastupiteľstva, ako
aj zastupiteľstva Bratislavského VÚC, ktorí do nich kandidovali
v ostatných voľbách za SDKÚ-DS.
Miestny zväz SDKÚ-DS sa chce svojou činnosťou zamerať na
riešenie najakútnejších problémov občanov DNV a zlepšenie
kvality života v tejto mestskej časti.
Zároveň uvíta spoluprácu a podporu zo strany občanov
a sympatizantov, ktorí sa môžu so svojimi návrhmi, nápadmi či
pripomienkami obrátiť na predsedu Miestneho zväzu SDKÚ-DS
p. Andreia Kiszela, mobil:0903 600 289,
email: andrei.kiszel@gmail.com

Inzercia - Cenník: 1 znak = 1,30 Sk, 1/16 str. = 750 Sk, 1/8 str. = 1500 Sk, 1/4 str. = 3000 Sk, 1/2 str. = 6000 Sk, 1 str. = 12000 Sk. 1 cm = 22 Sk.
K cenám treba pripočítať 19% DPH. Zľavy: tri uverejnenia za sebou 5%, pri päť a viac 10%, celoročné 20%. Ponuka detských vecí bezplatne.
Zamestnanie hľadám: zľava 50%. Príplatky: 1. strana + 100%, posledná strana + 50%, iná ako inzertná strana (6,7) + 30%.
Inzertná kancelária: DNV Novoveská 14 (z dvora nad poštou), po-pia: 15.00-18.00, e-mail: devex@ba.netlab.sk
DEVEX 7

Z policajného
zápisnika
• V čase od 25. 9. do 30. 9.
neznámy páchateľ na Bystrickej
ukradol z novostavby kompresor
zn. Handy v hodnote 56-tis. Sk.
• Vo štvrtok 20. 9. neznámy
páchateľ rozbil sklo na vchodových
dverách na ulici P. Horova. Spôsobil škodu za 4-tis. Sk.
• V obchodnom dome Terno
zaistila hliadka OO PZ DNV
páchateľa, ktorý ukradol tri fľaše
alkoholu v hodnote 1015 Sk.
• V sobotu 4. 10. po 21.00 h
na Jasencovej neznámy páchateľ
ukradol z batožinového priestoru
Škoda Octavia stavebné náradie v
hodnote 20 500 Sk.
• O deň neskôr, 5. 10. na Ople-

PRICHÁDZA EURO
Našim starým
rodičom menili peniaze zo
dňa na deň a
nikto sa ich nepýtal
ani ich neškolil. Jednoducho ich
štát okradol. Aj našej generácii sa
to stalo volalo sa to však privatizácia alebo reštrukturalizácia bankového sektora.
Teraz nám idú zaviesť Euro a
nestačím sa čudovať -- reklama v
TV, v novinách, zbytočné letáky.
Na jednej strane rozhadzujeme
peniaze, na druhej strane máme
strach zo zdražovania. Keď ide
človek do Ameriky alebo Chorvátska, nikto ho nemusí školiť z toho
ako vyzerá dolár alebo kuna. Na
druhý deň ste v obraze koľko stojí
pivo alebo chlieb. Aj bez letákov a
kampaní. Na Slovensko prichádza
euro a mnohí organizátori tohoto
procesu dostali úpal hraničiaci s
úplnou stratou rozumu. Výsledkom
sú euro-kampane, v ktorých cigáni
spievajú piesne o eure, staré babky sa učia spoznávať euro-bankovky a prepočítavať koruny na
eurá, deťom do škôl sa namiesto
učebníc tlačia euro-letáky a eurokalkulačky . Akoby u nás žili úplní
hlupáci. Moja sestra je učiteľka.
Nemá dosť kriedy, papiera a
učebných pomôcok, ale dostala
krásne euro-knižky -- farebné a na

talovej ukradol zo zaparkovaného
auta VW Passat elektroniku a
stavebné náradie v hodnote 27
300 Sk.
• Z parkoviska na J. Jonáša
ukradol 6. 10. neznámy páchateľ
žlté vozidlo Škoda 120 L.
• V utorok 7. 10. sa neznámy
páchateľ vlámal do plechového
kontajnera v priestoroch Tehelne
a ukradol stavebné náradie v hodnote 134-tis. Sk.
• O deň neskôr v priestoroch
Tehelňa 2 sa neznámy páchateľ
vlámal do plechového kontajnera
a ukradol elektrocentrálu v hodnote 50-tis. Sk.
• V ten istý deň 8. 10. hliadka OO
PZ DNV predviedla bezdomovkyňu
od obchodného domu Terno pre
podozrenie z prečinu krádeže.
OO PZ DNV
kriedovom papieri. Žiaci ich síce
okamžite hodia do koša, ale eurokampaň beží. Televízia ukazuje
dôchodkyňu, ako si prepočítava
dôchodok. Dobré -- pre televíziu.
Moja mama, dôchodkyňa, má už
dávno spočítané koľko dostane
každý mesiac. Keby jej radšej
v rámci euro-kampane poslali
na ukážku 500 eurovku, ktorú v
mesačnom dôchodku nikdy neuvidí. Cigánky skladajú básničky o
eure a spievajú euro-piesne. Tak
to už musel vymyslieť ozajstný
euro-idiot . Predpokladám, že toto
všetko organizuje nejaký špeciálny
úrad, ktorý by mal byť pod nútenou
správou psychiatrickej liečebne.
Čo tak ešte asi vymyslia?
Televízny seriál, lampiónový sprievod alebo tanečnú show? Ešte
nikto mi neposlal brožúrku o eure,
ani ma nepožiadal o básničku
alebo tanec na túto tému. A tak
rád by som aj ja prispel k tomuto
budovateľskému hnutiu. Možno
by som dostal aj nejaký honorár.
V eurách. Už skoro dvadsať rokov
nám súdruhovia nemôžu vešať na
domy sovietske vlajočky, holubice a kosáky s kladivami, tak si
našli novú zábavu. Euro na nás
svieti z každého rohu a zdá sa,
že bláznivé nápady organizátorov
tohto cirkusu nemajú hranice. A
možno, že ani nie sú takí hlúpi.
Veď je to pre niekoho celkom dobrý biznis. Za čie peniaze?  ztk

FUTBAL
IV. liga seniori
9. kolo 5.10.
Danubia – Lok. DNV 
g: Bumbál, Adam

1:2

Ak sa vám zdá športová stránka našich novín je chudobná,
nie je to len naša vina. Na internete sme našli koľko športových
klubov v Devínskej pôsobí.
Napočítali sme 19. A to tam
chýbajú kluby automobilových
športov, plavci, rokenrolisti, turisti, karatisti, baseballisti, dostihoví
pretekári.... Všetci o nás vedia,
priestor ponúkame, okrem futbalu, občas niektorý klub pošle
výsledky, inak...
Zoznam športových klubov:
Armwrestling klub DNV, - Basketbal -školský športový klub,

10. kolo 12. 10.
Lok. DNV – Čunovo B 
g: Šmahovský,
W. Rischer,
M. Rischer


3:0

- FCL Devínska Nová Ves - Futbalový klub VOLKSWAGEN
- Hokejbalový klub KOBRA Hokejbalový klub ŠK DNV
- Klub kondičného cvičenia DANICA, - Starí páni futbal - starí
páni, - Šachový klub STRELEC, Športový klub ALBATROS - Športový klub SANBERG - Športový
klub telesne postihnutých vozičkárov MORAVA, - Športový
klub Veterán, - ŠŠK pri ZŠ Horova 16, - Tanečné centrum
ELEGANZA - Tenisový klub
LOB - Volejbalový klub DNV
6000 - Volejbalový klub ISTRIA - Zbor spod Sandbergu

Vybrali sme
pre vás
Náhodní okoloidúci našli v
nedeľu 12. 10. na Devínskej
Kobyle pri Bratislave dve osoby
bez známok života.
„Podľa prvých zistení by malo
ísť o strelné poranenia,“a informovala policajná hovorkyňa
Alena Toševová.
„Telá previezol vrtuľník z miesta
nálezu na parkovisko pri hrade
Devín," spresnila. Na Devíne
obidve telá prevzala pohrebná
služba. "Polícia prípad naďalej
vyšetruje," uzavrela Toševová.
•••
Od stredy, 15. októbra, musia vodiči motorových vozidiel

KORENIE ŽIVOTA
Ak si myslíte, že fajčenie nemení
hlas ženy, skúste odklepnúť popol
na koberec...
•••
S manželkou sme sa dva týždne
nerozprávali, potom som urobil
ústretový krok: spýtal som sa jej,
kde je vývrtka...
•••

povinne jazdiť so zapnutými
svetlami. Vyplýva to zo zákona
o premávke na pozemných
komunikáciách. Ten prikazuje
vodičom jazdiť so zapnutými
svetlami od polovice októbra
do 15. marca.
Tipovacia kancelária TIPOS a
TIPITO na Istrijskej ulici 71
otvorená denne:
Pondelok: 14.00 do 18.00 hod.
Ut. až Piat.: 10.00 až 18.00 hod.
So, Ne: 9.00 až 14.00 hod.
Jedna vec je istá: fajčenie ti
skracuje cigaretu.
•••
Mal som veľmi dobrú ženu. Vždy,
keď som sa vrátil neskoro, hneď
som dostal fajku..., potom papuče,
knihu, kávu, večeru..., skrátka, hodila
po mne , čo jej prišlo pod ruku.
•••
Mnohí muži po svadbe akoby
omladli: zase pijú i fajčia potajme.
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